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KPM-II.033.35.2017

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na realizację zadania: wynajem sceny na okres 01.06-31.08.2017r.
1. Zamawiającym jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,
REGON: 291009343. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych: Beata Kamińska,
Piotr Małecki, tel. 41 36-76-608.
2. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny 10m x 12m z możliwością powiększenia
do 12m x 12m na okres 01.06-31.08.2017r. z obsługą techniczną.
3. Termin wykonania zamówienia: 01.06 – 31.08.2017 r.
4. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Rynek przy ul. Bodzentyńskiej
5. Odpowiedzialność materialną za scenę w okresie wynajmu ponosi właściciel
(zleceniobiorca)
6. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:
a) wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1
do Zaproszenia
wymagana forma dokumentu – oryginał,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do Zaproszenia
wymagana forma dokumentu – oryginał,
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zaproszenia
wymagana forma dokumentu – oryginał,
7. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) oferta powinna zostać sporządzona na formularzu (zał. nr 1) i zawierać cenę brutto
za całość zamówienia,
c) do oferty muszą być dołączone oświadczenia, o których mowa w pkt 4
(zał. nr 2 i zał. nr 3),
d) ofertę z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z adnotacją:
„Oferta na wynajem sceny na okres 01.06-31.08.2017r. – nie otwierać”.

8. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6. 25-659 Kielce, kancelaria, pok. nr 12,
b) Termin składania ofert upływa 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu
do urzędu)
9. Kryterium oceny ofert jest w 100 % cena.
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